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Referat Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
tirsdag den 11. juni 2019 kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Anders Lillebæk Jakobsen, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Jane Wieben, 
Joan-Marianne Dyhrberg Nielsen, Morten Appel Bækgaard, Pia Helt, Thomas Sørensen 
Finn Elias Svit, Ask Andreassen (Ref.) 
 
Afbud: Sonja Paulsen, Bent Selchau, Mikael Lytken, Jørgen Egebjerg Pontoppidan 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, dagens sang og dagens mødeleder v. Anders (10 min) 

2. Status økonomi. v. Finn (20 min) 

Da der bla. på grund af stor personalegennemstrømning, har været en del uro 
omkring MFK. Derfor er også et godt tidspunkt at tage på seminar. Seminaret 
foregår 7 -8 august på Livø og der er tilkøbt ekstern konsulent. 

 Talentarbejdet og økonomi 

Der vil fremkomme et hul i budgettet i 2020 på 100.000 kr. og i 2021 på 
yderligere 150.000 da midler fra staten er bortfaldet og det ikke længere muligt 
at søge via statslige midler. 

Finn henstiller til at bestyrelsen behandler punktet på de kommende møder.  

På september mødet i bestyrelsen sker gennemgang af indhold, betydning og 
rammer for nuværende talentforløb: Talentlinjen Musik, Mariagerfjord 
Talentklasser og Mariagerfjord Korskole. Når det kommunale budget for 2020 
foreligger medio oktober vil punktet blive taget op til beslutning om 
bestyrelsens indstilling til en fremtidig strategi og handleplan på talentområdet.  

Anders lægger op til at der tages en samlet debat bredde kontra - talent og 
bestyrelsens holdning til samme. 

Bestyrelsen ønsker at tage drøftelsen til med til september mødet som et 
separat punkt. 
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Finn og Anders udformer indstilling til forvaltning hvor problemstillingen 
beskrives og ønsket om øget kommunalt tilskud belyses. 

 

 Forberede elevbetaling for 2020 – 2021 til byrådet 
 

Finn fremlægger udsendte scenarier på elevbetaling i forhold til en stigning på 
2% Et alternativt forslag, der udarbejdet et scenarie der tager 
nabokommunerenes betaling ind i en sammenligning og enkelte faget gøres 
som følge heraf billigere. 

Bestyrelsen støtter op omkring en 2 % stigning. Men det har bestyrelsens 
bevågenhed ikke kun at blive en skole for de bedrestillede borgere i 
kommunen.  

3. Forældresamarbejdet II. v. Anders (45 min) 

   Kort oplæg om forældresamarbejdet om talentklassen 

   Fælles drøftelse af nye muligheder for større inddragelse af 
forældre omkring undervisningen. 

Muligheder for indslag fra bestyrelsen der kan styrke forbindelse i mellem hjem 
og kulturskolen: Opstartsmøder, opfølgning pr. mail, bedre kontakt med 
underviser gennem præsentations video. Samling af undervisere på et sted så 
alle forældre kan komme forbi og snakke med underviseren. Deltagelse i 
praktiske funktioner, forældrehjælp.  

Hvad skal formålet være med kontakten, er det praktisk hjælp? Eller er det for 
at bistå elevens vækst. En sondring værd, også blandt de ansatte.  

Ledelsen arbejder videre med enkle indslag, der til efteråret kan igangsættes af 
underviserne, for elever og forældre. 

  Opsamling på drøftelse og ’hvad så nu?’ 
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4. Bestyrelsen v. Anders (15 min) 

 Indspirationstur 2019 – drøftelse af mulighed for at søge 
inspiration andre steder. 

Der er opbakning til at drage på inspirationstur til en lign. institution i DK 

 Møde med medarbejderne d.16. august 2019 – Invitation + 
kort drøftelse af, hvad bestyrelsens rolle skal være.  Mulighed 
for at mødes med medarbejdere fra fokusområde. 

 Fokuspunkter – status og midtvejsevaluering på beslutningen 
om at hvert bestyrelsesmedlem har fokus på to grene af 
kulturskolens tilbud. Evaluering udsat til efter d. 16/8 

5. Ledelsen orienterer v. Finn og Ask (20 min)  

 Personale 

Året har været præget af ansættelse af en del vikarer på grund af sygdom og 
barsel samt 3 opsigelser. Her i foråret er dernæst en proces i gang omkring 
sammenlægning af stillinger på klaver området. Lige nu pågår 
ansættelsesrunder. Derfor er der stillingsopslag på følgende stillinger: Klaver, 
Guitar, Forskole, Teater/dans. Klassisk hørerlære ophører som fag, da der ikke 
længere er den fornødne søgning til faget. 

Personaleforandringer der også har været at spore i den gennemførte APV hvor 
bekymringen har været tydelig hos de ansatte.  

Gennemgang af aktiviteter i uge 21. 
Årsafslutning og Efter sommerferien.  
 

6. Mødekalender 2019 – 2020 v. Anders (10 min) 

 Der bliver sendt en Doodle ud.   
 


